ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
 спазвайте стриктно всички указания на „ЗД ЕВРОИНС” АД
дадени Ви пряко или чрез асистиращата компания,
включително относно лечебното заведение или лекар,
към които следва да се обърнете;
 представете поисканите от „ЗД ЕВРОИНС” АД документи,
пряко свързани с установяването на събитието и размера
на вредите.
В случай че не уведомите Euro-Center Holding или не спазите
указанията, дадени от нея, „ЗД ЕВРОИНС” АД може да покрие
разходи максимум до 150 евро, направени без предварително
одобрение.
Не е необходимо да уведомявате Euro-Center Holding в
случай на кражба, загуба или забавяне на багаж, забавяне на
полет, изпускане на свързващ полет, изгубване или кражба на
лични документи, командироване на заместващ служител. Вие
трябва да заплатите за своя сметка ползваните услуги/закупените
стоки, след което може да отправите писмена претенция пред
„ЗД ЕВРОИНС” АД за възстановяване на разходите:
 в Ликвидационен център на „ЗД ЕВРОИНС” АД
 в Агенция на „ЗД ЕВРОИНС” АД във Вашия град
В случай на кражба, загуба или забавяне на багаж, забавяне на
полет, изпускане на свързващ полет или изгубване, повреда,
унищожаване или кражба на лични документи, Вие сте длъжен
да уведомите съответните компетентни органи в срок до 24
часа от узнаване за събитието и да изискате от тях документ,
удостоверяващ събитието.
По отношение на риск „Гражданска отговорност“, Вие сте
длъжен в срок до 7 работни дни от:
 узнаването да уведомите „ЗД ЕВРОИНС” АД за обстоятелствата,
които биха могли да доведат до възникването й;
 узнаването да уведомите „ЗД ЕВРОИНС” АД за настъпване
на застрахователно събитие;
 узнаването да уведомите писмено „ЗД ЕВРОИНС” АД за
предявените срещу Вас претенции;
 връчване на съобщение да уведомите писмено
„ЗД ЕВРОИНС” АД за искова претенция срещу Вас;
 извършване на плащания по предявените срещу Вас претенции
да уведомите писмено „ЗД ЕВРОИНС” АД за тях.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Агенции и представителства на „ЗД ЕВРОИНС АД"
Асеновград, пл. “Изложение” 1, Търговски
център “Чая”
Банско, ул. "ген. Стилиян Ковачев" № 1
Благоевград, ул. "Кирил и Методий" №3
Ботевград, пл. “Незнаен войн” 7, оф. 3
Бургас, ул. “Цар Симеон ” 63
Бургас, ул. “Антим I” 9
Бургас, бул. “Сан Стефано” №99, вх.2, ет.1
Бургас, ул. “Ал. Стамболийски” 24, ет. 1
Варна, ул. “Александър Дякович” - 45 , вх.
А ,1 етаж
Велико Търново, ул. “Никола Габровски” 19
Велинград, ул. Винчо Горанов 6,Бизнес
център "Актив", партер
Видин, ул. “Дунавска ” 2
Враца, ул. "Баба Йота" 5
Габрово, ул. “Пенчо Славейков” 1 - 3
Гоце Делчев, ул.”Христо Ботев” 16
Добрич, “Страцин" № 14
Дупница, площад “Свобода” № 1, партер (до
хотел Рила)
Дупница, ул."Цар Самуил" 8
Елин Пелин, пл. Свети Николай Чудотворец, ет.2
Казанлък, ул. “Христо Ботев” 32, ет. 2, оф. 3
Карлово, ул. “Васил Левски” №9
Карнобат, ул. "Девети септември" № 9Г
Козлодуй, ул. „Тодор Каблешков“ №3
Костенец, ул. Китка № 12
Кърджали, бул.”България” № 49,партерен
етаж на бл.1
Кюстендил, бул. “България” 44
Кюстендил, ул.Цар Освободител № 25
Кюстендил, ул. Мориц Леви № 4
Ловеч, ул. "Димитър Пъшков" №22, партер
Ловеч, гр. Ловеч, ул. Търговска № 89
Монтана, ул. “Трети март” 53
Нова Загора, ул. Миньо Балкански № 59
(бивша ул. Преславска)
Пазарджик, пл. “Възраждане”, БЦ ”Тракия”,
оф. 101
Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ №25
Перник, гр.Перник, ул.Кракра № 16
Петрич, ул. „Славянска“ № 3
Петрич, ул. "Лазар Маджаров " № 2
Пирдоп, ул. Цар Освободител “ 51
Плевен, бул. “Данаил Попов” 18, ет. 3
Плевен, ул. Кирил и Методий №18 - офис 3
Плевен, бул.Димитър Константинов № 11
Пловдив, бул.6-ти септември 109
Пловдив, ул.”Май” № 16, партер

Попово, бул. България № 61
Разград, ул. “Н. Й. Вапцаров” 4, бл. Ален мак
Разлог, ул.”Бяла река” № 4 Б
Русе, ул. “Духовно възраждане” 45
Русе, ул. "Славянска" 11
Самоков, бул."Искър" № 107
Сандански, ул. "Гео Милев" № 12, партер
Свиленград, ул. Трети Март 19
Свищов, ул. “Цар Освободител” № 23, ет. 2
Своге, ул. Цар Симеон № 17
Севлиево, ул. “Пенчо Славейков” 8
Силистра, ул. "Генерал Скобелев" № 17 ,вх.Б,
ет.1
Силистра, ул.Симеон Велики № 16
Сливен, ул.”Хаджи Димитър” 17, ет. 1
Смолян, ул. “Грудьо войвода” 1
София, ул. "Хан Крум" № 35, ап.2
София, ул. “Цар Асен” - 74 вх. А, 1 етаж.
София, ул."ХХІ век" № 9
София, жк "Разсадника", бул."Възкресение" бл.
87 до вх. 12 партер
София, ул. “Света София” 8, ет. 4, ст. 9
София, бул. “Христо Ботев” 5, ет. 1
София, ж. к. “Света троица”, ул.Цар Симеон, бл
303 Б вх.Б, ет.5, ап.41
София, ул. “Фр. Нансен” 25 а
София, ул.”Софийски герой” №3, вх.Б, ет.1, ап.
1, офис 21
София, ж.к. "Люлин" №10, ул. "Партений
Зографски" №1, ет. 1, офис 1
София, жк Младост 4, Бизнес парк София,
сграда 5В, партер
София, кв.Иван Вазов, ул.Димитър Манов
бл.15
София, бул Пенчо Славейков № 35
София, ул.Козлодуй № 21
София, бул.Александър Пушкин № 13
София, ЦУ, бул. “Христофор Колумб” №43
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов
95, партер
Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №
105, ет. 4, оф. 3
Троян, ул. Ген. Карцов 28,
Търговище, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 7
Харманли, ж.к Тракия №24
Хасково, пл. “Отец Паисий” 16
Шумен, ул. "Цар Иван Александър" №84
Шумен, бул. "Симеон Велики" 59А
Ямбол, ул. “Ал. Стамболийски” 6
Ямбол, ул. Иван Вазов № 8
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Застрахователното обезщетение се определя въз основа на
представените пред „ЗД ЕВРОИНС” АД документи, доказващи
настъпването на застахователното събитие и е до размера на
лимита на отговорност за съответния покрит риск, като общата
сума на всички обезщетения не може да надхвърля договорения
общ лимит на отговорност.
За повече информация потърсете регионалния представител на
„ЗД ЕВРОИНС” АД във вашия град.
Уважаеми клиенти, за Вашето спокойно пребиваване в
чужбина е необходимо да се запознаете с Общите условия
по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина-Травълър”.

Свържете се с нас:

0700 17 241

За повече информация потърсете регионалния представител или застрахователен посредник
на „ЗД ЕВРОИНС" АД във вашия град.

www.euroins.bg

ЗАСТРАХОВКА
ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНАТРАВЪЛЪР

ЗАСТРАХОВКА ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА-ТРАВЪЛЪР
Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина – Травълър“
на „ЗД ЕВРОИНС” АД Ви осигурява защита по време на
Вашия престой в чужбина.
Застраховката предоставя:
 Денонощна квалифицирана медицинска помощ
международната асистираща компания
Euro-Center Holding тел: + 420 221 860 651

от

 транспорт до лечебно заведение и лекарства в случай на
внезапно появило се акутно заболяване или злополука по
време на престоя Ви в чужбина;
 обезщетение в случай на застрахователно събитие в
границите на определените лимити на отговорност в
застрахователния договор.
Застраховано лице може да бъде:
 български гражданин или чужденец, на възраст между 3
месеца и 85 навършени години към датата на сключване на
застраховката, в добро здравословно състояние.
Територия на покритие:
Може да изберете един от следните варианти на териториално
покритие:
 Европа с изключение на Турция и Русия;
 Цял свят с изключение на САЩ и Канада;
 Цял свят.
Застраховката не важи на територията на Република България и
страната, чийто гражданин е застрахованото лице или където се
намира постоянният му адрес.
КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?
Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина-Травълър“
покрива рискове от настъпване на неблагоприятни за Вас
застрахователни събития, като може да изберете една от следните
опции (основно покритие):
„Опция А”, включва:
 Медицински разходи за болнично и амбулаторно лечение,
изследвания и лекарства като част от лечението;
 Медицински транспорт и репатриране;
 Репатриране на тленни останки;
 Репатриране на лица под 18 г.;
 Спешна стоматологична помощ в случай на пулпит, абсцес
или екстракция на зъб;
 Гражданска отговорност.

„Опция Б”, включва рисковете от „Опция А”, както и
следните допълнителни рискове:
 Посещение по време на хоспитализация;
 Кражба на багаж;
 Загуба или забавяне на багаж: разходи за стоки от първа
необходимост;
 Забавяне на полет: разходи за стоки от първа необходимост;
 Изпускане на свързващ полет;
 Съкращаване или удължаване на престоя в чужбина;
 Лични документи;
 Правни разноски.
Към основното покритие по застрахователния
договор може да добавите и един или повече от следните
допълнителни рискове:






Спасителни разходи;
Влошаване на хронично заболяване;
Усложнения при бременност след 26 гестационна седмица;
Заместващ персонал;
Трайно намалена работоспособност вследствие на
злополука;
 Смърт вследствие на злополука.
Общият лимит по застрахователния договор се избира от Вас и
зависи от основното покритие. Лимитът може да бъде минимум
2 000 евро и максимум 100 000 евро.
Покритие “Мултитрип” е предназначено за лица на
възраст между 1 и 70 навършени години, които често
пътуват в чужбина.
Застраховката е валидна за многократни пътувания в чужбина,
като продължителността на всяко едно от тях може да бъде с
ефективен период:





30 дни;
60 дни;
90 дни;
120 дни.

Общият престой в чужбина не може да надвишава 180 дни за
срока на договора.
Застрахователното покритие за всяко пътуване е не повече от
избрания ефективен период, считано от датата на пресичане на
границата при тръгване, до датата на пресичане на границата
при завръщане.
Застраховката важи за цял свят с изключение на територията
на: САЩ, Канада, Република България и всяка друга държава, на
която застрахованото лице е гражданин или в която се ползва
със статут на дългосрочно или постоянно пребиваващ.

КАКЪВ Е СРОКЪТ НА ЗАСТРАХОВКАТА?
Застраховката се сключва за срок от 1 ден до 1 година.
При покритие “Мултитрип” – за срок от 1 година.
КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА?
Застрахователната сума представлява общия лимит на
отговорност, който поема „ЗД ЕВРОИНС” АД. Тя се определя
в евро и се договаря между Вас и „ЗД ЕВРОИНС” АД съгласно
избраната опция на покритие.
Отговорността на „ЗД ЕВРОИНС” АД по конкретен застрахователен
договор не може да надхвърля договорения в него общ лимит.
Обезщетенията за конкретен риск не могат да надвишават
определения лимит на отговорност за съответния риск.
КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ?
Размерът на застрахователната премия се определя в евро на
база действащата тарифа на „ЗД ЕВРОИНС” АД и се заплаща в
левова равностойност по курса на БНБ в деня, в който се
сключва застрахователният договор.Тя се определя в зависимост
от срока на застраховката, избраните покрити рискове, целта на
пътуване, териториалния обхват и лимита на отговорност.
Застрахователната премия се заплаща еднократно при
сключване на застрахователния договор.
Към застрахователната премия се прилагат:
Надбавки в зависимост от възрастта на застрахования,
териториалния обхват или ако пребиваването в чужбина е свързано с:
 извършване на работа;
 упражняване на спорт.
Отстъпки:
 за групови пътувания;
 лоялен клиент.
КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?
 свържете се с асистиращата компания
Euro-Center Holding тел: + 420 221 860 651
лично или чрез друго лице преди предприемането на
действия и извършването на каквито и да е разходи. Ако
към момента на настъпване на събитието, по основателна
причина, не може да бъде осъществен контакт с асистиращата
компания, уведомяването трябва да бъде извършено
възможно най-скоро, но не по-късно от 3 работни дни;

